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Let op: G = f (I.EVO] is geen model, maar een metafoor voor wat je (on)bewust al doet! 

In de figuur op het voorblad is de werking van gogme gevisualiseerd. Zie voor de uitleg daarvan 

de betreffende hand-out op www.crisis-gogme.nl (downloads). In dit document wordt het 

acroniem gogme op hoofdlijnen geoperationaliseerd.   

 

GEBEURTENIS? 

De kwalificatie van de situatie waarin - dan, daar, in die omgeving en onder die 

omstandigheden - een of meer vitale belangen van de samenleving worden bedreigd of 

aangetast. Het behoeft geen toelichting dat er legio verschijningsvormen van (on)denkbare 

en mogelijke gebeurtenissen zijn. Zo zijn in de Handreiking regionaal risicoprofiel (IFV, 2009) 

denkbare en mogelijke crisis- en incidenttypen geordend in 7 maatschappelijke thema’s. 

 

OORZAAK VAN DIE GEBEURTENIS? 

Vanuit de idee dat alles in wisselwerking ontstaat (van Dinten, 2003) ga ik uit van de volgende 

abstracte ordening in oorzaken:   

➢ Natuur: 

o Geologische; hydrologische; atmosferische; biologische gevaren. 

➢ Toestand: 

o Gevaren die besloten liggen in een sociale, technologische, ecologische, economische, 

politieke, juridische, ethische, demografische of andere toestand die in wisselwerking 

is1 ontstaan.  

➢ Mens: 

o Gevaren die besloten liggen in de (collectieve) gesteldheid waarmee de mens of een 

groep mensen, dan, daar en onder die omstandigheden, (on)bewust in wisselwerking 

zijn in en met hun (werk)omgeving:  

▪ Mens als gevaar: slips, lapses, mistakes, violations.  

▪ Mens als dreiging: intentioneel, boosaardig handelen 

 

GEVOLG VAN DIE GEBEURTENIS? 

De gevolgen zijn niet geordend naar vitale belangen, maar naar prioriteiten bij het voorkomen 

van en verdedigen tegen onveiligheid: mensen; have & goed; (fysieke) leefomgeving; vitale 

infrastructuur. De hieronder, aan het analistennetwerk Nationale Veiligheid2, ontleende 

impactcriteria zijn indicatief; niet limitatief! 

 

 

 
1 De toestand verwijst in die zin naar het begrip cascade: waterval aan gebeurtenissen 
2 Leidraad risicobeoordeling - geïntegreerde risicoanalyse nationale veiligheid (2019) 

http://www.crisis-gogme.nl/
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□ Gevolgen voor mensen? 

• Dood; Vermist; Gewond; Ziek; Besmet;  

• Ontberen warmte, hygiëne, eten, drinken, zorg en andere (vitale) voorzieningen3; 

• Aantasting van fundamentele mensenrechten4; 

• Blij; Boos; Bedroefd; Bang (als ‘collectieve gesteldheid’). 

 

□ Gevolgen voor door de mens beheerde dieren (have)? 

• Dood; Vermist; Gewond; Ziek; Besmet;  

• Ontberen warmte, hygiëne, eten, drinken, zorg en andere (vitale) voorzieningen3; 

• Aantasting van fundamentele dierenrechten. 

 

□ Gevolgen voor door de mens beheerde stoffelijke zaken (roerend en onroerend goed)? 

• Teniet; Vermist5; Schade; Onbruikbaar; Besmet6; 

• Aantasting cultureel erfgoed. 

 

□ Gevolgen voor de fysieke leefomgeving: milieu? 

• Water verontreinigd; 

• Bodem verontreinigd; 

• Lucht verontreinigd. 

 

□ Gevolgen voor de fysieke leefomgeving: natuur? 

• Flora aangetast; 

• Fauna aangetast. 

 

□ Gevolgen voor de fysieke leefomgeving: ruimtelijke ordening? 

• Verblijfsfunctie aangetast; 

• Verkeersfunctie aangetast; 

• Voorzieningen aangetast. 

 

□ Gevolgen voor de vitale infrastructuur? 

• Te onderscheiden in vitale sectoren/processen. Zie www.nctv.nl.  

 

 

 

 
3 Zie vitale sectoren  
4 Conform de ‘rechten van de mens’. Zie o.a. de UVRM en het EVRM. 
5 Voor wat betreft roerende zaken c.q. goederen. 
6 Met chemische, biologische, radiologische, nucleaire of explosieve stof. 

http://www.nctv.nl/


 

DE MISSIE VAN CRISIS-GOGME TRAINING & ADVIES IS HET VERSTERKEN VAN HET  

MET WIJSHEID (GOGME) BEPALEN WAT ER GEDACHT EN GEDAAN MOET WORDEN  

BIJ HET IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN (CRISIS) VERDEDIGEN VAN VITALE 

BELANGEN VAN DE SAMENLEVING, EN HOE DAT MOET GEBEUREN EN WAARMEE. 

 
 

 

3 

Parallel aan het waarnemen en beoordelen van de verschijnselen Gebeurtenis, Oorzaak en 

Gevolg daarvan, vindt het waarnemen en beoordelen van aanwezige, falende of (nog) 

afwezige Maatregelen plaats en het waarnemen en beoordelen van het Effect van een 

aanwezige, falende of afwezige maatregel. De term maatregel is een containerbegrip voor 

capaciteit die evenredig7 wordt verbonden aan veiligheidsbeleid.   

 

MAATREGELEN DIE ZIJN GETROFFEN? 

Het - dan, daar, in die omgeving en onder die omstandigheden - verbinden van capaciteit 

(mensen, middelen en methoden om die middelen te gebruiken) aan: 

➢ Leiding & Coördinatie: 

✓ (politiek) bestuurlijk; 

✓ ambtelijk; 

✓ operationeel. 

➢ Stafadvisering & Veiligheid; 

➢ Analyse & Planning; 

➢ Logistiek & Services; 

➢ Financiën & Administratie;  

➢ Risico- & Crisiscommunicatie; 

➢ Operatiën: 

✓ oorzaakbestrijding; 

✓ incidentstabilisatie; 

✓ gevolgbestrijding. 

➢ Intelligence & Opsporing: 

✓ waarheidsvinding (handhaven rechtsorde); 

✓ bron- & contactopsporing (infectieziektebestrijding). 

 

EFFECT? 

□  van aanwezige, falende of afwezige maatregelen op vitale belangen van de samenleving in 

het algemeen en in het bijzonder voor:  

• mensen8; 

• have & (cultureel erf)goed; 

• (fysieke) leefomgeving; 

• bewijsvergaring; 

• vitale infrastructuur; 

• maatschappelijke bestrijdings- en herstelkosten;  

• reputatie9. 

 
7 Proportioneel & Subsidiair. 
8 Inclusief de veiligheid voor hulpverleners/bestrijders 
9 Die door de omgeving aan de realisatie van veiligheidsbeleid wordt verbonden 
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HET LOT VAN DE INCIDENTMANAGER 

Bij het met gogme bepalen wat er in (buiten)gewone omstandigheden gedacht en gedaan 

moet worden, hoe dat moet gebeuren en waarmee, dient afgewogen te worden of het wel of 

niet nemen van een maatregel in verhouding staat tot het te bereiken beleidseffect 

(proportionaliteit) en of een minder ingrijpende maatregel (subsidiariteit) denkbaar is om 

datzelfde effect te bereiken.  

 

Daarbij kan sprake zijn van een duivels dilemma: wegen de korte en lange termijn-effecten 

van de maatregelen op tegen de korte en lange termijn-gevolgen van de gebeurtenis zelf? In 

bijlage I wordt de afweging tussen een interventie (‘we doen het’) en non-interventie (‘we 

doen het niet’) in relatie tot effecten en gevolgen gevisualiseerd.  

 

Het is het lot van crisisteams om in een dreigende, urgente en onzekere situatie kritieke 

besluiten te moeten nemen. En als het team onder die werkconditie verwijtbaar handelt voor, 

tijdens of na een maatschappelijk relevant en (sociaal) mediageniek incident, kan ook nog 

eens de ‘pleuris’10 uitbreken…  

 

Bedenk dan dat het geven van betekenis aan een waargenomen handeling twee dingen kan 

betekenen: óf het crisisteam heeft onvoldoende gogme beschikbaar en ingezet bij het 

waarnemen, oordelen en organiseren, óf de onderzoekscommissie heeft onvoldoende gogme 

beschikbaar en ingezet bij het waarnemen en beoordelen van handelen binnen crisisteams. 

Dat laatste is niet zelden het geval en van die veelal gemakkelijke waarheid kunnen wij niet 

leren11.  

 

Ik wens de werkers in en aan het stelsel van risico-, incident en crisismanagement dan ook 

veel gogme toe.  

 

Herman van Hijum 

(november 2022) 

  

 
10 Verwijtbaar handelen bij een maatschappelijk relevant en vooral mediagenieke gebeurtenis: P=V*R*M² 
11 Zie Een gemakkelijke waarheid, waarom wij niet leren van onderzoekscommissies (De Bruijn, NSOB, 2007)  
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BIJLAGE: NIETS DOEN IS OOK EEN OPTIE! 

 

Let op: dit bijgevoegde formulier is een leermiddel bij het afwegen van het gevolg van de 

gebeurtenis versus het effect van een te treffen maatregel. Op verzoek van deelnemers aan 

de tweedaagse training ‘landschap van crisisbeheersing’ is deze als bijlage opgenomen in dit 

document over waarnemen, oordelen en organiseren met gogme.   

 WE DOEN HET … 

 WEL NIET 

IMPACT OP DE MENS 

• “FYSIEK”   

• “MENTAAL”   

• “ONTBEREN (VITALE) VOORZIENINGEN”   

• “RECHTEN VAN DE MENS”   

IMPACT OP HAVE * 

• “FYSIEK”   

• “ONTBEREN (VITALE) VOORZIENINGEN”   

• “RECHTEN VAN HET DIER”   

IMPACT OP GOEDEREN/ZAKEN 

• “ROEREND GOED”   

• “ONROEREND GOED”   

• “CULTUREEL ERFGOED”   

IMPACT OP DE LEEFOMGEVING 

• “MILIEU”   

• “NATUUR”   

• “RUIMTELIJKE ORDENING”   

IMPACT OP VITALE INFRASTRUCTUUR  

• “SECTOREN/PROCESSEN”  **   

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN 

• “BESTRIJDINGSKOSTEN”   

• “HERSTELKOSTEN”   

IMPACT OP BEWIJSVERGARING 

• “OPSPORINGSONDERZOEK”   

• “VEILIGHEIDSONDERZOEK”    

IMPACT OP IMAGO 

• “REPUTATIE OPENBAAR BESTUUR”   

• “REPUTATIE UITVOERINGSORGANISATIE”   

 

* DOOR DE MENS BEHEERDE DIEREN; NIET FAUNA (NATUUR). 

** ENERGIESECTOR; ICT-/TELECOMSECTOR; DRINKWATERSECTOR; WATERSECTOR; TRANSPORTSECTOR; 

CHEMIESECTOR; NUCLEAIRE SECTOR; FINANCIËLE SECTOR; OOV-SECTOR; POLITIE; DIGITALE OVERHEID; 

DEFENSIE; OVERIGE SECTOREN (DE COMBINATIE VAN APART BELEIDSTERREIN, APARTE PRIVATE EN 

(SEMI)PUBLIEKE UITVOERINGSORGANISATIE[S] EN APARTE WETGEVING). 


